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MISSÃO: Realizar a Justiça e garantir a efetividade nacional da Lei
11.340/2006, promovendo ações que resultem na prevenção e no combate
eficaz à violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio do
aperfeiçoamento e da troca de experiências entre os magistrados que o
compõem, bem como da sua participação ativa junto aos órgãos
responsáveis pelas políticas públicas que dizem respeito à matéria.

www.amb.com.br/fonavid



Portaria nº 15/17 e Resolução nº 254/18 do CNJ

INSTITUI A POLÍTICA JUDICIÁRIA 
NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER



1948 (DUDH - art. 2º) … 1979/81 - CEDAW 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres
189 de 194 países (97,42%) - BR 1984

“Carta internacional dos direitos da mulher”

Art. 1º - Discriminacão contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo

1988 - CRFB

Art. 226, §8º - “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações.”

1994 - Convenção de Belém do Pará 
Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar 

a Violência contra a Mulher

Art. 1º - Entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 
baseada no gênero



Caso nº 12.501/1998 CIDH (2001)
Maria da Penha Maia Fernandes

Sofreu 2 tentativas de feminicídio em 1983



Lei nº 13.505/17 - atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado, preferencialmente,
por servidores do sexo feminino

Lei nº 13.641/17 - crime de descumprimento de medidas
protetivas de urgência

Lei nº 13.772/18 - reconhecer que a violação da intimidade
da mulher configura violência doméstica e familiar e para
criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena
de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e
privado

Lei nº 13.827/19 - aplicação de medida
protetiva de urgência pela autoridade
judicial ou policial e registro da medida
protetiva de urgência em banco de dados
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça





15/05/19 – AMB – ADI nº 6138 

STF – Rel. Min. Alexandre de Moraes

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  (ART. 5º - XI E LIV) 

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em flagrante delito ou desastre 
(...) ou, durante o dia, por determinação judicial” 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal”

INCONSTITUCIONALIDADE



Homicídio contra 
a mulher por razão

da condição
feminina

I - violência doméstica e familiar
II - desprezo ou discriminação da condição de mulher



ARGENTINA

Ley nº 24.417/1994
(violência familiar)

Ley nº 26.485/2009 
(proteção integral às mulheres)

Ley nº 26.791/2012 
(feminicídio)

PARAGUAI

Ley nº 1.600/2000
(violência doméstica)

Ley nº 5.777/2016 
(proteção integral às mulheres)







VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS
MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O
artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do
tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem
- , harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a
proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a
cultura brasileira (STF - ADC 19, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012)

LEI DE AÇÃO AFIRMATIVA



Exposição de motivos da Lei Maria da Penha

Cabe especial atenção a um conceito basilar previsto na
proposta: a relação de gênero. A violência intrafamiliar
expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes
relações de subordinação e dominação. As desigualdades de
gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção
sociocultural que não encontra respaldo nas diferenças
biológicas dadas pela natureza. Um sistema de dominação
passa a considerar natural uma desigualdade socialmente
construída, campo fértil para atos de discriminação e violência
que se ‘naturalizam’ e se incorporam ao cotidiano de milhares
de mulheres.



















Art. 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos



Art. 5º. Configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão BASEADA NO GÊNERO no 

âmbito da

I – unidade doméstica
II – da família

III – qualquer relação íntima de afeto

CONCEITO CIENTÍFICO E NÃO IDEOLOGIA



Art. 7º AS FORMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES:

1 - FÍSICA 
2 - PSICOLÓGICA 

3 - SEXUAL 
4 - PATRIMONIAL 

5 - MORAL



Arts. 8º
POLÍTICAS PÚBLICAS

INTEROPERABILIDADE
TRABALHO EM REDE

ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HUMANA



Art. 10. Ação policial

Na hipótese 
de iminência

ou   
prática

de violência doméstica e familiar 
contra a mulher



Arts.  14 e 29

JUIZADOS ESPECIAIS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

NA SUA FALTA: JUIZ CRIMINAL

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR











PUNIÇÃO x PROTEÇÃO

Art. 18 – Medidas de proteção

O coração do sistema





MEDIDAS DE PROTEÇÃO

1- capacidade postulatória da vítima
2- porta de entrada: delegacia de polícia
3- natureza civil e autônoma
4- proteção dos direitos fundamentais
5- descumprimento: crime (detenção 03 meses a 02 anos)



Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 

Ordinária com competência CÍVEL e criminal
Aplicar as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores

prestação de alimentos provisionais ou provisórios
encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 
proteção ou de atendimento

determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 
bens, guarda dos filhos e alimentos

determinar a separação de corpos
proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum
suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor

prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 
materiais



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N.
11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE
INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n.
11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma
autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente
da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa
hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo
instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia
prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade
da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial.
Não visam processos, mas pessoas”. (STJ - REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014)

FONAVID (ENUNCIADO 37): A CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NÃO 
ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE FATO QUE CONFIGURE, EM TESE, ILÍCITO PENAL. 



Art. 7º, II - a VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA, entendida como
qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-
estima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou
que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir
e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação.





PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 
MEDIDAS PROTETIVAS (arts. 12, III e 18) 

- Não prevê a possibilidade de apresentação de resposta;

- Limitado à aplicação e eventual revisão (art. 5º, LV, da CF) das
medidas (sugestão – fixar prazo, 05 dias, por exemplo), sendo
indispensável para a revisão a representação do agressor por
advogado;

- Não prevê dilação probatória - revisão exige prova pré-constituída;

- “Espécie” de transferência do ônus da prova: diversamente do que
ocorre no âmbito criminal, onde em caso de dúvida prevalece a
absolvição, no âmbito protetivo a dúvida se resolve em favor da
proteção.







TRATAMENTO DO AGRESSOR





Pintou estrelas no 
muro

e  teve o  céu
ao alcance das  mãos

(Helena Kolody)



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO PARANÁ

REGRA TRÊS
(Vinicius de Moraes e Toquinho)

Tantas você fez que ela cansou
Porque você, rapaz
Abusou da regra três
Onde menos vale mais

Da primeira vez ela chorou
Mas resolveu ficar
É que os momentos felizes
Tinham deixado raízes no seu penar
Depois perdeu a esperança
Porque o perdão também cansa de perdoar

Tem sempre o dia em que a casa cai
Pois vai curtir seu deserto, vai.
Mas deixe a lâmpada acesa
Se algum dia a tristeza quiser entrar
E uma bebida por perto
Porque você pode estar certo que vai chorar





Muito Obrigado!
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